
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea eşalonării la plată a dividendelor datorate de Societatea comercială “ 

Parcul Industrial Cugir” S.A., pentru anul 2005, Consiliului judeţean Alba 
 
      Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 iunie 2007;  
     Luând în dezbatere: 
      - Proiectul de hotărâre privind aprobarea eşalonării la plată a dividendelor datorate de Societatea 
comercială “ Parcul Industrial Cugir” S.A., pentru anul 2005, Consiliului judeţean Alba, înregistrat 
sub nr. 100 din 12 iunie 2007, iniţiat de domnul Ion Dumitrel, preşedinte al Consiliului judeţean 
Alba;  
     - Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea eşalonării la plată a 
dividendelor datorate de Societatea comercială “ Parcul Industrial Cugir” S.A., Consiliului judeţean 
Alba, pentru anul 2005;  
- Raportul Direcţiei de dezvoltare şi bugete nr. 7088 din 12 iunie 2007, privind aprobarea eşalonării 
la plată a dividendelor datorate de Societatea comercială “ Parcul Industrial Cugir” S.A., Consiliului 
judeţean Alba, aferente anului 2005;   
- Adresa nr. 692.12.06.2007, prin care Societatea comercială “ Parcul Industrial Cugir” S.A., 
solicită eşalonarea la plată a dividendelor datorate Consiliului judeţean Alba, pentru anul 2005;  
      Văzând: 
      - Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1- Economică şi administrarea domeniului 
public şi privat; 
Având în vedere prevederile: 
            - art.1-(1) lit.”a” şi”c” din Hotărârea Guvernului României nr.794/2002 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata 
impozitelor, taxelor şi altor venituri ale bugetelor locale; 
- art.91 al.(2). lit.d) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată; 
      În temeiul art. 97 şi 115 al (1), lit c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 

     Art.1. Se aprobă eşalonarea la plată a sumei de 65.135,95 lei reprezentând dividende datorate de 
Societatea comercială “ Parcul Industrial Cugir “ S.A. Consiliului judeţean Alba pentru anul 2005, 
conform graficului de eşalonare -parte integrantă a prezentei hotărâri. 
      Art.2. Se acordă scutire la plată a majorărilor de întârziere pe perioada derulării eşalonării plăţii 
dividendelor, acestea urmând să fie percepute numai dacă societatea comercială nu respectă graficul 
de eşalonare a plăţii dividendelor. 
      Art.3. Anexa nr.2 a Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr.221 din 29.09.2005 privind 
eşalonarea la plată a dividendelor aferente anului 2004 se abrogă. 
 
      Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
-Instituţiei prefectului –judeţul Alba;  
- Societăţii comerciale “ Parcul Industrial Cugir “ S.A. 
-Direcţiilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului judeţean Alba.  
 
      PREŞEDINTE,  
      Ion Dumitrel  
                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ,  
                                                                                         SECRETARUL JUDEŢULUI,  
                                                                                                     Mariana Hurbean 
      Alba Iulia, 28 iunie 2007 
      Nr. 106  


